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1. Stilte nu (muziek: Tom Löwenthal, in Stilte Zingen blz. 390)

Stilte nu. 

Deze bijeenkomst moge ons geven kracht.
Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde.

2. Voorlezing uit Johannes 1:1-6

3. Gij die geroepen hebt Licht (VL558, muziek: Antoine Oomen) 

Gij die geroepen hebt `licht'
en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen,
tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt `o mens'
en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.

Omdat Gij het zijt
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.

Voor allen die gekruisigd worden
wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen,
liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in
ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt

4. Toespraak - 1

5. Licht dan ons aanstoot (VL925, muziek: Antoine Oomen)



Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

6. Toespraak - 2

7. Soms breekt uw licht (VL454, muziek: Bernard Huijbers)

Soms breekt uw licht
in mensen door
onstuitbaar

zoals een kind
geboren wordt.

Gedenk de mens
die wordt genoemd
uw kind uw koninkrijk
uw licht.

Geen duisternis heeft ooit
hem overmeesterd.

Gedenk ons
die als hij geboren zijn
eens en voorgoed

die uit zijn mond
uw Naam hebben gehoord

die moeten leven
in de schaduw van de dood

hem achterna.

8. Toespraak - 3



9. Er is nog zomer en genoeg (Nieuw Liedfonds, tekst: Judith Herzberg, 
muziek: Geke Bruijning)

Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar 
tillen zijn wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen terwille 
was als iedereen niet iedereen 
op handen droeg.

10. Vriendelijk licht (Stilte zingen p. 35)

Vriendelijk licht
zachtaardig licht
zoet licht.

Onbetaalbaar 
in geen steeg
en aan geen strand
en van geen koningin 
te kopen licht.

Kortstondig licht – 
een dag lang ben je
dan doof je.

Maar in jou leef ik
de komende gaande
verijlende uren,
de onrust van de liefde
de zeker onzekere
minuten van liefde.

Licht dat mij draagt
onmerkbaar als een zee.

Bladstil wazig licht
bedachtzaam licht.

Daal neer over dit land
en regen over de verstrakte
bedeesde gezichten,
jachtige vage verkleumde 
gezichten van mensen.

Stem uit de hemel
die zegt
dat wij zijn mogen
nu, die wij zijn.

11. Zomerlied - De boom is de aarde dankbaar (VL780, muziek: Antoine 
Oomen)

De boom is de aarde dankbaar
dat hij diep in haar wortelt.
De vogel is dankbaar de boom
dat hij hoog in hem nestelt.



Dankbaar het water de wolken
dat het mag vallen en stromen;
en de mensen dat zij het drinken –

dat wij nog leven 
dat het nog stroomt
dat wij het drinken.

De zon is de wereld dankbaar
dat zij zó naar hem uitziet.
De mensen zijn dankbaar de zon
dat hij rood uit de nacht komt.
Dankbaar het koren de akker
dat het mag kiemen en dragen;
en hun kinderen dat zij het eten –

dat wij nog leven
dat het nog draagt 
dat wij het eten.

O mensheid, begroet de liefde
dat wij heden nog leven.
Zaai sterren van liefde, een tuin
waar jij morgen zal leven.
Liefde je bed en je tafel
dat het mag lukken en duren;
en de sterren dat zij het zingen –

dat wij nog leven
dat het nog duurt
dat wij het zingen

dat wij nog leven
dat het nog duurt
dat wij het zingen.
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